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Cavalier zoekt op korte termijn:  

 

 

Enthousiaste en Commerciële Expediteur Export Luchtvracht (Schiphol) M/V  
 

Cavalier Int’l Air Freight BV is een dynamisch en groeiend internationaal expeditiebedrijf op de 
luchthaven Schiphol en recentelijk ingetrokken in een nieuw hypermodern pand op Schiphol Trade 
Park. Cavalier is o.a. actief in Azië, Europa en het Caribisch gebied. 
Voor de operationele exportafdeling luchtvracht zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die 
in staat is om fulltime een professionele invulling te geven aan de diensten die Cavalier aanbiedt.  
 

Wat ga je doen?  
In de internationale transportwereld ben je een spin in het web tussen toeleveranciers, vervoerders 
en onze internationale agenten. Je legt en onderhoudt de zakelijke contacten tussen deze partijen. 
Je neemt vervoersopdrachten aan, en handelt deze voortvarend af. Daarnaast boek je en roep je 
zendingen af bij leveranciers en agenten. Ook handel je deze zendingen volgens de geldende 
douaneformaliteiten af.  
 

Wat heb je daar voor nodig?  
Voor deze functie moet je uiteraard beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Gezien 
het dynamische en internationale karakter van deze functie ben je flexibel met je werktijden en 
beheers je naast Nederlands ook de Engelse taal in woord en schrift. Verder ben je commercieel 
ingesteld, servicegericht en heb je een hands on mentaliteit. Je hebt een HAVO/MBO werk- en 
denkniveau, een opleiding(en) gerelateerd aan deze functie is/zijn een pre, aantoonbare ervaring 
binnen de logistieke dienstverlening is een must.  
 

Wat biedt Cavalier?  
Een uitdagende functie binnen een jong team van collega’s. We werken binnen een prettige en 
informele werksfeer.  
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden uiteraard afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
Vakantiedagen en een passende reiskostenvergoeding spreken voor zich. Cavalier vindt je 
ontwikkeling belangrijk, dus zijn er ook volop opleidingsmogelijkheden!  
 
Wanneer er interesse is in bovenstaande functie, verzoeken wij je deze schriftelijk aan ons kenbaar 
te maken, inclusief CV, naar bovengenoemd post adres of mailen naar: 
personeelszaken@cavalier.net  
 
 
Indien u nog extra informatie wenst over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Daniel 
van den Heuvel tel. 020-3162039 
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